
اجلريدة الر�سمية العدد )982(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2012/45

بالت�سديق على اتفاقية االإعفاء املتبادل من التاأ�سريات

حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية اأو اخلا�سة اأو اخلدمة

بني حكومـة �سلطنـة عمــان وحكومـــة جمهوريــة بيالرو�سيــا

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى اتفاقيـــــة الإعفـــــاء املتبـــــادل من التاأ�سيـــــرات حلاملـــي جـــوازات ال�سفـــر الدبلوما�سيـــة 

اأو اخلا�سة اأو اخلدمة بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيالرو�سيا املوقعة فـي 

مدينة م�سقط بتاريخ  2012/4/16م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي :  9  من �ســـــــــوال �سنة 1433هـ

املـوافــــق : 27 من اأغ�سط�س �سنة 2012م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية 

الإعفاء املتبادل من التاأ�سريات حلاملي جوازات ال�سفر

الدبلوما�سية اأو اخلا�سة اأو اخلدمة 

بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيالرو�سيا

�إن حكومــــة �شلطنــــة عمــــان وحكومـــة جمهوريـــة بيالرو�شيــــا ، و�مل�شـــــار �إليهمــــــا فيمــــا بعــــد 

بـ "الطرفني" ، ومن خالل �ل�شعي لتعزيز �لعالقات �لثنائية بينهما ، ورغبة فـي ت�شهيل 

�شفر مو�طنيهما من حاملي جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية �أو �خلا�شة �أو �خلدمة ، فقد �تفقا 

على ما يلي : 

املـــادة ) 1 (

ي�شتطيع مو�طنو دولة كل طرف ممن يحملون جو�ز�ت �شفر دبلوما�شية �أو خا�شة �أو خدمة 

�شارية �ملفعول من �لدخول و�لإقامة و�ملغادرة �أو متابعة �لعبور باأر��شي دولة �لطرف �لآخر 

بدون تاأ�شرية ملدة �أق�شاها )30( ثالثون يوما من تاريخ �لدخول قابلة للتجديد . 

املـــادة ) 2 (

يجوز لالأ�شخا�ص �ملذكورين فـي �ملادة )1( من هذه �لتفاقية طلب متديد فرتة �إقامتهم 

�إقليم دولة �لطرف �لآخر زيادة على �ملدة �ملمنوحة فـي �ملادة )1( من هذه �لتفاقية  فـي 

ب�شرط �حل�شول على ت�شريح من �ل�شلطات ذ�ت �لخت�شا�ص لدولة �لطرف �لآخر وفق 

�لت�شريعات �ملعمول بها فـي دولة هذ� �لطرف . 

املـــادة ) 3 (

دبلوما�شية  �شفر  جو�ز�ت  يحملون  ممن  �لطرفني  من  كل  دولة  مو�طنو  يعفى   -  1

�لدبلوما�شية  �لبعثات  فـي  �أع�شاء  ويعملون  �ملفعول  �شارية  خدمة  �أو  خا�شة  �أو 

�إقليم دولة �لطرف �لآخر ، من  �أو �ملنظمات �لدولية �ملوجودة فـي  �أو �لقن�شلية 

مدة  طيلة  �لآخر  �لطرف  �إقليم  من  و�ملغادرة  �إىل  �لدخول  تاأ�شري�ت  متطلبات 

وجودهم فـي �ملن�شب �شريطة �أن يح�شلو� على تاأ�شرية �لإقامة من �جلهة �ملخت�شة 

فـي دولة هذ� �لطرف �لآخر عند و�شولهم . 

2 - �لإعفاء �ملقدم لالأ�شخا�ص �ملذكورين فـي �لفقرة )1( من هذه �ملادة يطبق �أي�شا 

على �أفر�د �أ�شرهم على �أن يكونو� من حاملي جو�ز�ت �شفر دبلوما�شية �أو خا�شة 

�أو خدمة �شارية �ملفعول . 
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املـــادة ) 4 (

يجوز ملو�طني دولتي كل من �لطرفني ممن يحملون جو�ز�ت �شفر دبلوما�شية �أو خا�شة 

دولة  باأر��شي  �لعبور  متابعة  �أو  و�ملغادرة  و�لإقامة  �لدخول  من  �ملفعول  �شارية  خدمة  �أو 

�لطرف �لآخر عرب جميع نقاط �لدخول �ملخ�ش�شة لعبور �حلدود �لدولية . 

املـــادة ) 5 (

على مو�طنــــي دولتــي كل من �لطرفيــن ، ممن يحملون جو�ز�ت �شفر دبلوما�شية �أو خا�شة 

فـي  �إقامتهم  فرتة  خالل  �ل�شارية  و�للو�ئح  بالقو�نني  �للتز�م  �ملفعول  �شارية  خدمة  �أو 

�أر��شي دولة �لطرف �لآخر . 

املـــادة ) 6 (

رف�ص  �لطرفني  كل من  دولتي  لدى  �ملخت�شة  �ل�شلطات  فـي حق  �لتفاقية  توؤثر هذه  ل 

غري  �شخ�شا  باعتباره  �أر��شيها  على  �لأ�شخا�ص  من  �أي  �إقامة  �إنهاء  �أو  تق�شري  �أو  دخول 

مرغوب فيه . 

املـــادة ) 7 (

فـي حالة فقد�ن �أو تلف جو�ز �ل�شفر �لدبلوما�شي �أو �خلا�ص �أو �خلدمة �خلا�ص مبو�طن 

دولة �أحد �لطرفني فـي �إقليم دولة �لطرف �لآخر ، تقدم �لبعثة �لدبلوما�شية �أو �لقن�شلية 

لدولة ذلك �لطرف �لذي ينتمي �إليه �شاحب �جلو�ز �ملفقود �أو �لتالف �لوثائق �لتي متكنه 

من �لعـــودة �إىل �إقليـــم دولـــة هـــذ� �لطـــرف . وفـي �لوقــــت نف�شــــه على �لبعثــــة �لدبلوما�شيـــة 

�أو �لقن�شلية �إبالغ �لطرف �لآخر عن هذه �حلادثة عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية . 

املـــادة ) 8 (

1 - يتبادل �لطرفان عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية مناذج �جلو�ز�ت �مل�شتعملة فـي �لوقت 

�حلالـــي مرفقـــة بو�شـــف تف�شيلـــي لهـــذه �لوثائـــق خـالل فتـــرة ل تقـــل عن )30( 

ثالثني يوما قبل دخول هذه �لتفاقية حيز �لتنفيذ . 

2 - يخطر �لطرفان بع�شهما عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية عن �أية تغيري�ت عن �لنماذج 

، ويجب تقدمي و�شف تف�شيلي  �أية جو�ز�ت جديدة م�شتحدثة  �أو عن  �ملتبادلة 

لهذه �لوثائق خالل فرتة ل تقل عن )30( ثالثني يوما قبل �ل�شروع با�شتعمالها . 

املـــادة ) 9 (

1 - يجوز لأي من �لطرفني تعليق تنفيذ هذه �لتفاقية بالكامل �أو بجزء منها لدو�عي 

�إبالغ  �لطرفني  كال  وعلى   ، �لعامة  �ل�شحة  �أو  �لعام  �لنظام  �أو  �لوطني  �لأمن 

�لقنو�ت  تطبيقها من خالل  �أو مو��شلة  �لتفاقية  تعليق  بقر�ر  �لآخر  �لطرف 

�لدبلوما�شية على �لأقل قبل )7( �شبعة �أيام من دخول �لقر�ر حيز �لتنفيذ . 
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2 - ل يوؤثـــر �لتعليـــق �ملوؤقـــت لهــذه �لتفاقيـة فـي �لو�شــع �لقانونــي �ملقــرر ملو�طنــي 

�لطرفني فـي �أر��شي دولة �لطرف �لآخر وفق هذه �لتفاقية . 

املـــادة ) 10 (

1 - يجــوز �إدخـــال �إ�شافــات �أو تعديالت على هذه �لتفاقيـة مبو�فقة �لطرفيـن عن 

طريق تبادل �ملذكر�ت �لدبلوما�شية . 

2 - حتل �لنز�عات �لنا�شئة عن تطبيق هذه �لتفاقية باإجر�ء �مل�شاور�ت عرب �لقنو�ت 

�لدبلوما�شية . 

املـــادة ) 11 (

تدخل هذه �لتفاقية حيز �لتنفيذ بعد )30( ثالثني يوما من تاريخ ��شتالم �آخر �إخطار 

كتابي حول �إكمال �لطرفني �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة لدخولها حيز �لتنفيذ . 

املـــادة ) 12 (

تظل �لتفاقية �شارية �ملفعول ملدة غري حمددة ما مل يخطر �أي من �لطرفني �لآخر برغبته 

- كتابيا عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية - باإنهاء �لعمل بها وذلك قبل ثالثة �أ�شهر على �لأقل 

قبل تاريخ �لإنهاء . 

املـــادة ) 13 (

ل توؤثر هذه �لتفاقية فـي �للتز�مات �ملرتتبة مبوجب �لتفاقيات �لدولية �لأخرى �ملربمة 

من قبل دولتي �لطرفني . 

2012/4/16م من ن�شختني  بتاريخ  �لتفاقية فـي مدينة م�شقط يوم �لثنني  حررت هذه 

�أ�شليتيـــن كل منهـــا باللغـــات �لعربيــــة و�لرو�شيــــة و�لإجنليزيـــــة ، ولكـــــل منها ذ�ت �حلجيــــة 

�لقانونية ، وفـي حالة �لختالف فـي �لتف�شري يعتد بالن�ص �لإجنليزي . 

              

          

        

عن

حكومة �سلطنة عمان

�سعادة اأحمد بن يو�سف احلارثي

وكيل وزارة اخلارجية لل�سوؤون الدبلوما�سية

عن

حكومة جمهورية بيالرو�سيا

�سعادة �سريجي فيودروفيت�ش اآلينك

نائب وزير اخلارجية
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H.E Ahmed bin Yousuf Al Harthy            

Undersecretary of the Ministry of            

Foreign Affairs for Diplomatic Affairs        

 H.E Mr Sergei F . ALEINIK       

Deputy Minister of Foreign Affairs
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